OBEC PAVLOVCE NAD UHOM

NÁVRH
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2015
O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV
OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ/ŽIAKOV A DOSPELÝCH
NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV
ZA POBYT V MATERSKEJ ŠKOLE, V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ,
V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI A VÝDAJNEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNI
v Základnej škole s materskou školou Pavlovce nad Uhom

1. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2015 vyvesený na úradnej tabuli na obecnom úrade a na
webovej stránke obce www.pavlovce.sk dňa: 23.11.2016
2. Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť lehota, počas ktorej môžu právnické a fyzické
osoby uplatniť pripomienku k návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky na adrese:
mizakova.gabriela@pavlovce.sk alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.
3. Pripomienku je možné uplatniť do: 05.12.2016
4. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu,
a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky
musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Anton Kocela
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Pavlovciach nad Uhom podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114
ods. 6, § 115 ods. 5, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 1 a ustanovení § 11 ods. 4 písm.
g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a tento
Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2015
O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV
OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ/ŽIAKOV A DOSPELÝCH
NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV
ZA POBYT V MATERSKEJ ŠKOLE, V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ,
V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI A VÝDAJNEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNI
v Základnej škole s materskou školou Pavlovce nad Uhom
A. Mení sa:
Príloha č. 2
ROZHODNUTIE
o určení výšky poplatku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školskej
jedálni na jedno jedlo:
III. dospelý stravník : výška 1. finančného pásma : 1,05 EUR
+ réžia
: 1,35 EUR
Spolu dospelý na ŠJ
: 2,40 EUR
vlastný zamestnanec : zamestnávateľ hradí 55 %, t.j. 1,32 EUR
zamestnanec hradí 45 %, t.j. 1,08 EUR
(z toho mu ešte prispieva SF podľa Kolektívnej zmluvy)
cudzí / iný dospelý hradí celú výšku 2,40 EUR.
B. Spoločné a záverečné ustanovenia:
1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia zostávajú nezmenené.
2. Na tomto Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2015 sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Pavlovciach nad Uhom dňa ....................
3. Tento Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2015 O určení výšky príspevkov
od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt
v materskej škole, školskom klube detí, v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
v Základnej škole s materskou školou Pavlovce nad Uhom nadobúda účinnosť dňa 01.01.2017.

Anton Kocela, v.r.
starosta obce

